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Θέµα: 
 
Σύσταση παγίας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων για το 
οικονοµικό έτος 2011.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 1ην του µήνα 
Φεβρουαρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 11ην π.µ. συνήλθε η 
Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 924/28-1-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10). Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αβραµίδης Κυριάκος, πρόεδρος β) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ) Σιώπης 
Κων/νος, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος στ) 
Καρράς Ευστράτιος, µέλος ζ)  Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος 
θ) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των 
µελών τα εξής : 
 
Εχοντας υπ’ όψιν: 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Τη υπ’ αριθ. 160/3988/17-12-2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΚΕ∆ΚΕ 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α’)  

4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,  

 
βάσει των οποίων εκδόθηκε υπ’ αριθ. 74449/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περί σύστασης 
παγίας προκαταβολής στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες σε βάρος του Κ.Α. 8251 
του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, 
 
5. τις διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/06 και 35 του Β∆ 17/5 – 15/06/1959 
καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 2362/95 και 22-32 του Π∆ 774/1980 
«….περί διαχείρισης της παγίας προκαταβολής, την διαδικασία αποκατάστασης και 
απόδοσης (επιστροφής) του ποσού,  τις υποχρεώσεις και ευθύνες των υπολόγων), 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στη σύσταση παγίας προκαταβολής της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων για το οικονοµικό έτος 2011.  



 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την 
εισήγηση του προέδρου, τις προαναφερόµενες διατάξεις που αφορούν την έκδοση και 
διαχείριση της παγίας προκαταβολής  
  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                              Οµόφωνα  
 
Α). Εγκρίνει την σύσταση παγίας προκαταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων για το οικονοµικό έτος 2011, ύψους 3.000€ σε βάρος του Κ.Α. 8251 του 
προϋ/σµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης. 
 
Β). Υπόλογος θα είναι ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 
Κεσόγλου Παύλος, ο οποίος θα διενεργεί τις σχετικές πληρωµές για οποιαδήποτε 
δαπάνη σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που απονέµει ο Ν. 3852/10 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες ή µεταβιβάζει σε αυτές το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, χωρίς έγγραφες εντολές του 
∆ηµάρχου. 
 
Γ). Κατά τα λοιπά για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής, την διαδικασία 
αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού,  τις υποχρεώσεις και ευθύνες 
των υπολόγων,  εφαρµόζονται οι διατάξεις των προαναφερόµενων άρθρων 173 του Ν. 
3463/06 και 35 του Β∆ 17/5 – 15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 
2362/95 και 22-32 του Π∆ 774/1980. 
 
∆). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης και την έκδοση του σχετικού 
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του υπολόγου (Κεσόγλου Παύλου).  
 
                                 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 4/2011 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
 
                                                    Αµπελόκηποι  1 – 2 - 2011 
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
                                                      Ακριβές Απόσπασµα  
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                      Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                             Καζαντζίδης Γεώργιος  

 
 
 


